
Liemarka Vel 

Stiftet 9. september 2000 

Referat styremøte nr. 2/22 lørdag 1. oktober 2022 

Til stede: Anita W., Tore F., Kjell-Ole G. og Stein E H. 
Forfall: Åshild W. T. 
 

 Sak 7/22 Skiløyper. 

• Kontrakter med løypekjørere går ut før vintersesongen. Ny kontrakter 
skrives og avtales med løypekjørere. Timepris justeres ihht. vedtak på forrige 
styremøte og vi fortsetter med 3-årskontrakter. Ansvar: Stein.  

• Ny løypetrase til Fjølaset. Befaring er gjennomført med hytteeier Grefsrud, 
Oddvar Lie, Tom Ringstad og Stein E H. Styret vedtok enstemmig å forsøke et 
prøveår før vi eventuelt inngår mer bindende avtale. Det er forutsetning at 
hyttene der inne betaler løypeavgiften. Etter prøveår mulig kontrakt med 
hytteeiere på Fjølaset på 3 – 5 år. Ansvar: Stein 

• Dugnad skiløyper. Tom R rydder mye for tiden, men vi er avhengig av at 
flere er med. Styret mener at hytteeiere i de ulike områdene i Liemarka må 
bidra for at vi skal klare å holde skiløypene åpne. Det er nå kritisk langs vei 
mellom Svarttjern og Krokset. Hytteeiere i områdene Krokset og Fjølaset 
kontaktes for å få til dugnad. 

• Skilting. Nesten ferdig med å sette opp stolper og skilt i skiløypene. Styret vil 
vurdere skilting av sommerstier i tillegg. Det siste gjelder spesielt de mest 
populære turene. Tas opp på styremøte senere. Skiltprodusent Fjellform som 
vi har benyttet vil etter hvert stoppe produksjon. Tore har kontakter i Asker 
som kan produsere skilt etter samme mål og utforming som dagens skilt i 
Liemarka. 

     
Sak 8/22      Bjørneskiltet, skal vi lage en markering 8/10?          

Styret besluttet å ta denne markeringen mellom uke 8 og 9 (vinterferieukene), lørdag 
25. februar 2023. Styret vedtok enstemmig å refundere Kr 1.400, -  til Jan Bergo ifm. 
kostnader til skiltet. 

 
Sak 9/22       Status skilting                                                                                     
   Se sak 7/22. 
 
Sak 10/22     Utsendelse løypeavgiften              

Løypeavgiften på kr 850,- sendes ut første halvdel av desember.                             
  

Sak 11/22     Etablering av nye benker/evt. Gapahuk.                       
Tillatelse til benk på andre siden av bekken ved Sandvatn er gitt av grunneier. Andre 
aktuelle steder er f eks v/Lusvatn da vi bør ha noen plasser med gapahuk/benker i 
de sydligere områdene i Liemarka. Kjell-Ole sjekker med grunneiere. 

   
Sak 12/22     Eventuelt    
  Følgende datoer fastsatt: 10. desember, 11. februar, 4. april og 10. juni. 
 
 
Stein E H 
referent                                      
   
 


